
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7( )اللؤلؤ المكنون في معرفة أحوال األسانيد والمتون شرح نظم: )

 الكالم على: التعارض والترجيح.
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ي وضعت على الحسن لغيره  وطبعوا عالمة عاد ف ييما وفناا عليه لاللة قفوا،  والترجيح من عادكم  قاا الالخال
ال ما القارئ له رقٌي لالث  يال شك قن اإلخوان مقيدين على موفف  اشو ف قحد فو هم من المحكم والمتشابه   يد وا 

 فيد  احتاج إلى مرجح.. اعم يا...
 .طالب:.....
 غيره  غيره.حسن لغيره  
 طالب:......

 حسن لغيره هذا لااي.
 تنصيل.ذكره  لكن الكالم من حيث الهو من حيث التقسيم بيسبق 

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
اإلشكا، لو استجباا   ت عالمة على الاسخة  يإن كان..هو يحتاج إلى وفت وفد وضعُت عالمة هذا هو  وضع

يعاي يصعب  يعاي لطلبهم مختلف الحديث  وبقيت عاداا قبيات يصعب جدًا قن تشرح يي غير هذا الموضع  
  وكون ابدق من هاا قحوط..... الشريط ولو دفيقة قلقل من جبل قو دفيقتين  وعااياا من هذا كليراً  الخلل يي

 استرسل ييه  ما اطو،  اجمع يعاي. ذلك ال لىعو 
 سم.

 طالب:......
 اعم؟عاد الحسن لغيره كأاه اتناق  وقاا عادي إشارة  

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
الة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والص ،ينالحمد هلل رب العالم

 ك يا أرحم الراحمين، أما بعد:تبرحم ،وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين
  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 الحسن لغيره:

ُفااا   َساااا  َوَمااااااا َرَوم َاُلَمُساااااااْتوْر َأُو َمااااااُن َدل َساااااااا  َواُلْمُرَساااْا َاُلَخف اااُي َوَماااُن ف اااي َاُلح 



ُنااااااااا ُ  َالْطاااااااااْر   َاُلْمُعَتَبااااااااارَ ع   ةُ َد ا ُجت َماااااااااا
 َأَصاااااااااْ  َشاااااااااُي   ف ياااااااااه  َأوُ  :َوَقاااااااااُوْلْهمُ 

 َباااااااُا َاَعْماااااااوا َأُشاااااااَبْه َشاااااااُي   َوَأَشااااااافُ 
 َوَلااااااُيَ  ف ااااااي َاُلَطْبااااااول  َشااااااُرط ا اُلَعااااااَددُ 

 

 َفَحَساااااااااااااااااااَن ل َغُيااااااااااااااااااار ه  َفااااااااااااااااااااُعَتب َرهُ 
 َساااااااااااَنُه َلُيْساااااااااااوا ْ ْبوَتاااااااااااْه َعَناااااااااااُواَأحُ 

اااااااااااااْه َأَقاااااااااااااْا َضاااااااااااااُعفا َوَأَخااااااااااااافُ   َوَأن 
 َباااااااااااُا ا ُشااااااااااات َراْد َ اَك ب ُدَعاااااااااااَة ْتاااااااااااَردُ 

 

 الحمد هلل رب العالمين  وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ابياا محمد وعلى آله وصحبه قجمعين.
على ارتباط ات  وال شك قن هذا االاقطاع له قلر ساة كما هو مقتضى تاظيم الدور  يستأاف الدرس بعد ااقطاع

ال سيما يي العلم الذي يطلب آخره قوله كهذا العلم  العلم مرتب  كل باب يتطلب   وتسلسل المسائل  المعلومات
تقتضي االاقطاع  ليس بدرٍس مستمر  وااقطاع ساة إن لم الذي فبله  وال شك قن ظرو ف الدورات تقتضي هذا  

يمذاكرة   لم بعد ذلك يصعب عليه الربط  ال شك قن الطالب سو ف ياسى ما سمعة ومراجعة يكن هااك مذاكر 
وال يحضر الدرس بعد االستعداد   وال يسمع شريطاً   وال يقرق شرحاً   العلم قمٌر ال بد ماه  يالطالب الذي ال يحنظ

اه فلَّ : إملل هذا يقو، قهل العلموياافش ييما يشكل عليه  لم يذاكر إذا خرج من الدرس    التام لم ياصت للشيخ
ومذاكرة  ال بد  قن ينلح  يال بد من بذ، جميع ما يستطيعه طالب العلم من حنٍظ ويهٍم وفراءٍة واستعما، وحضور

  متوجًا ذلك باية صالحة وعمٍل بما علم  -إن شاء هللا تعالى-كلها ليدرك الطالب ما يااله من بذ، هذه األسباب 
 وهللا المستعان.

ما وفناا عليه يي العام تقتضي قن االاقطاع ال بد ماه  يابدق على لى كل حا، ملل ما ذكراا ظرو ف الدورات ع
لاى يبدق بالصحيح لم لاى بالحسن  المعلومات حسب القوة   يرتب -تعالى رحمه هللا-الماضي  المؤلف 

دت الطرق يقوى وياتهض إلى هااك مرتبة بين الصحيح والحسن وهي الحسن إذا تعد بالحسن  وللث بالضعيف
ن  مرتبة بين الضعيف والحسبين الحسن لذاته والصحيح لذاته  وهااك  صحيح لغيره  هذه مرتبةالدرجة الصحيح 

الطبيعي يرتقي إلى درجة الحسن لغيره  والترتيب  الضعيف إذا تعددت طرفهوهي: الضعيف إذا تعددت طرفه  
يح لغيره؛ ألن معرية الصحيح لغيره مرتبة على معرية الحسن لذاته  قن يبدق بالصحيح لم الحسن لذاته لم الصح

ومرتبة عليها؛ ألاه هو  لحسن لغيره متطلبة لمعرية الضعيفلم بعد ذلك الضعيف  لم الحسن لغيره؛ ألن معرية ا
 هاا يقو، يي الحسن لغيره:الضعيف إذا تعددت طرفه  

 ومااااا روم المسااااتور أو ماااان دلسااااا
 ج

 ................................... 
 ججج

اللاللة مجهو، يساوي مستور  والمجهو، بأفسامه عاد قهل العلم يطلقه قهل العلم بإزاء المجهو،  المستور 
ن المستور هو ماهم من يقو،: إومجهو، الحا، باطاًا يقط  ومجهو، العين  مجهو، الحا، ظاهرًا وباطاًا  

ن كان معلوم العدالة ظاهرًا  وهو   باطااً بمجهو، العدالة ويخصه  المجهو، بأفسامه اللاللة  وماهم من يقصره وا 
ن كان عداًل بأن لم تعر ف حاله  هذا هو المستور  إذا روى المستورالذي يحتاج ييه إلى قفوا، المزكين  باطاًا وا 

يكون قو  له من طريٍق آخر من طريٍق معتبر يساوي هذا الطريقيي الظاهر ملل هذا ال بد من قن يأتي حدي
 يوفه بحيث ال ياز، عاه.

بااًء على قن األصل يي المسلم قاه هل المطلوب العدالة الظاهرة تكني؟ ة وعرياا ييما تقدم يي بحث العدال
اا إاما كلناا بالعمل الظاهرالستر   وحيائٍذ يلجأ إلى قفوا، المزكين   ؟قو قاه ال بد من معرية عدالته الباطاة وا 



ر اللااي جمٌع من قهل العلم  بحيث ال تقبل شهادة من جهلت عدالته باطاًا إال بالتزكية  الخال ف تقدم ذكره  واختا
ن كان القو، األو، مختار عاد جمٍع من قهل التحقيق؛ ألااا لم اكلف البحث يي البواطن  لاا الظاهر والباطن  وا 

 .-جل وعال-له هللا 
 ومااااا روم المسااااتور أو ماااان دلسااااا

 ج

 ................................... 
 ججج

  الحديث المدلس اوع من قاواع تدليس بحٌث مستقل  اوٌع من قاواع..س بحث مستقل  الالتدليو المدلس  المدلس 
يخنى ييه عيبه  يالمدلس الذي يظهر الحديث على الضعيف  وعلى كل حا، التدليس إظهار الحديث على وجٍه 

وخيار التدليس كما تعريون عاد  ال عيب ييه يسمى مدلس وجٍه ال عيب ييه  كالذي يظهر السلعة على وجٍه 
وما قشبه ذلك  المقصود قاه إظهار السلعة على   يقولون: كتسويد شعر الجاهل  وجمع ماء الرحىقهل العلم 

 وجٍه ال عيب ييه يسمى تدليس  وهو يي الحقيقة غش  والتدليس غش.
لم يسمعه ماه بصيغٍة موهمة  يروي الراوي عمن سمع  ماه ماعلى كل حا، التدليس: إذا روى الراوي عمن سمع 

بصيغٍة موهمة يكون فد دلس  قو يروي عمن لقيه ما لم يسمعه ماه قيضًا هذا ضرٌب من ماه ما لم يسمعه ماه 
إن -يهذا هو اإلرسا، الخني عاد قهل العلم  وسيأتي تنصيل ذلك عمن لم يلقه التدليس  وقما رواية المعاصر 

 .-ىشاء هللا تعال
هذه صيغ  (قن يالااً ( قو )فا،( ملاًل قو )عنيسمعه ماه بصيغة موهمة كـ) عمن لمالذي يدلس ويروي الحديث 

 لمدلس وليس ييه عيٌب سوى التدليس  قما من ضعف بأمٍر آخر غير التدليس يشأاه آخر.موهمة  إذا روى ا
فد ينترق عاه بأن راوي المرسل الخني ه هو ملل التدليس إال قاتور وحديث المدلس والمرسل الخني يحديث المس

 .خنيلبتت له معاصرة من روى عاه ولم يلبت لقاؤه له هذا مرسل 
................................... 

 ج

 والمرسا الخفي ومان فاي الحفا  ساا 
 ججج

راوي يي الخبر ااقطاٌع يسير قو ضعٌف محتمل يي ال   بمعاى قاه إذا كان سبب التضعيفيعاي سيء الحنظ
لمستور  قو ااقطاع يسير كالتدليس  ضعف ااقطاع محتمل ليس باص  قو اإلرسا، الخني يإاه كسيء الحنظ وا

تابعه على روايته عن ذلك الصحابي يإاه يرتقي يشهد له من طريٍق صحابي آخر  قو يياجبر بغيره إذا جاء ما 
 إلى درجة الحسن لغيره.

 لخفي ومن في الحف  ساوالمرسا ا  وما روم المستور أو من دلسا
 للوزن. (ساء  ت الهمزة األصل )وحذي

 عناااااااد اجتمااااااااُ الطااااااار  المعتبااااااارة
 جج

 ................................... 
 ج

شريطة قن تكون هذه عاد اجتماع الطرق  بحيث يرد من طريقين يأكلر  بحيث يرد الخبر من طريقين يأكلر 
ألن الضعف الشديد ال ياقبل االاجبار  قما الضعف اليسير يقبل  الطرق معتبرة  بأن ال يكون ضعنها شديدًا؛

 .االاجبار عاد قهل العلم وهذه قمللته
 عناااااااد اجتمااااااااُ الطااااااار  المعتبااااااارة

 جج

 ................................... 
 ج

ث بما األحاديتجده يجبر من تجده من حيث التقعيد يقو، بهذا الكالم  لكن إذا جاء التطبيق ومن قهل العلم 
 يته بعد قن ذكر الضعف الشديد فا،:سيوطي  بل صرح ييه بألنوهذا يسلكه الضعنه شديد  



ــــــــــــــــدي ــــــــــــــــذي ُب  وربمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون كال
 جج

 ................................... 
 ج

 يف بحيث يحتاج إليه عاد الترفية.قواًل من الضعف الخن يعاي بدي به
 عناااااااد اجتمااااااااُ الطااااااار  المعتبااااااارة

 ج

 ....................فحسااَن لغيااره... 
 ججج

 بغيره بتعدد الطرق.يعاي ال لذاته إاما وصل إلى درجة الحسن التي هي قداى مراتب القبو، 
................................... 

 ج

 فحسااااااااااااااااَن لغيااااااااااااااااره فاااااااااااااااااعتبره 
 ججج

 وعاد تطبيقك للحكم على األحاديث اعتبر به وطبقه.واعمل به    يعاي اعتبر هذا
   شاااااااي  فياااااااه أوأصااااااا :وقاااااااولهم

 باااااا اعماااااوا أشااااابه شاااااي  وأشاااااف
 جج

 أحسااااااااانه ليساااااااااوا  بوتاااااااااه عناااااااااوا 
 وأناااااااااااه أقاااااااااااا ضاااااااااااعفا  وأخاااااااااااف

 ج

ن قضعف من يالن  حديث قصح قولق من يالن  يال  يالن (قولق( و)قضعف( و)قصحطيب  قيعل التنضيل )
قهل عاد من كذا  حديث قصح ما يي الباب  والحديث قضعف قضعف ما يي الباب  قيعل التنضيل مقتضاها 

وى يكون المنضل قفقفوى من اآلخر يي هذه الصنة  يي صنٍة يكون قحدهما  العربية يي األصل قن يشترك الاان
يإذا   بابهاى علمن المنضل عليه يي هذه الصنة هذا األصل  لكن قهل الحديث ال يستعملون قيعل التنضيل 

حاتم قكرم من قشعب  :ما يمكن قن تقو،رم  قكرم من عمر ال شك قاهما يي األصل يشتركان يي الكفلت: زيد 
فد اجتمع التنضيل قن تأتي بالاين  (قيعلـ)؟ ما يمكن؛ ألن هذا فدح يي حاتم  لكن ال بد إذا قتيت بيمكن  قبداً 

 ييهما الوصف وهو الكرم.
إذا  وبالمقابلحديث كذا قصح من كذا  حديث بسرة قصح من حديث طلق   :-يعاي قهل الحديث-وهاا إذا فالوا 

وا: حديث طلق قضعف من حديث بسرة  إذا فالوا: سالم قو اايع كما هاا  اايع قضعف من سالم  قو فالوا: فال
يقتضي قن  هلواة  يإذا فالوا: حديث بسرة قصح ابن لهيعة قولق من اإليريقي  يستعمل يي المرويات ويي الر 

ال يقتضي حديث بسرة قرجح من حديث طلق   هم ال يستعملواها على بابها  بل يكون  ؟يكون الحديلان صحيحين
قبدًا  ال  انبسرة ال يقتضي قن الحديلين ضعينالتصحيح هاا  كما قاهم إذا فالوا: حديث طلق قضعف من حديث 

يي الترجيح  لكن  .....ها  هم يستعملواها هم يستعملون قيعل التنضيل ال على بابيلزم من هذا هذا  بل 
هذا قصح من هذا   :ويقو، ينن ضعينامالحظة قصل المادة  يقد يكون الحديلعدم ع استعمالهم إياها للترجيح م

هذا قضعف بمعاى قاه قاز، ماه درجة  يهو مرجوح  :ويقا،  صحيحينيعاي قاه قرجح  وفد يكون الحديلان 
هما يي قبدًا  بل  ؟ل يقتضي هذا تضعيف سالم قو اايعاايع قضعف من سالم ه :بالاسبة إليه  وملله إذا فلاا

اايع  :وعلى هذا إذا اظراا إلى ااحية الضعف فلاالكن األكلر على قن سالم قجل من اايع  قعلى درجات القبو،  
قولق من األيريقي ال قو ابن لهيعة األيريقي  :وهذا ال يقتضي التضعيف  كما قااا إذا فلاا  قضعف من سالم
 بها  ولذا فا،:ملواها على غير بايهما يستعلقتان  يعاي قن الراويين 

 وقاااااااولهم أصااااااا  شاااااااي  فياااااااه أو
 ج

 اأحسااااااااانه ليساااااااااوا  بوتاااااااااه عناااااااااو  
 

  جاءت يي حديث الربا ؟يش معاى قشف؟ اعمإ "أشبه شي  وأشف" يعاي قرجح  "..با اعموا أشبه شي "
 اعم؟

 طالب:......



المنضل راجح  يعاي  عض  وهاا إلبات المادة يعاي رجحرجحوا ال تزيدوا بعضها على بيعاي ال ت ))وال تشنوا((
 ياطبق عليه الوصف قو ال ياطبق  على كل حا، هو قولى وقولق وقرجح مما يضل عليه. بغض الاظر

................................... 
 جج

 وأناااااااااااه أقاااااااااااا ضاااااااااااعفا  وأخاااااااااااف 
 ج

 قخف ضعنًا.
................................... 
 ولاااااي  فاااااي الطباااااول شااااارطا  العااااادد

 جج

 أقاااااااااااااااااااا ضاااااااااااااااااااعفا  وأخاااااااااااااااااااف 
 اشاااااااااتراد  اك بدعاااااااااة تااااااااارد باااااااااا

 ج

تقدم يي تعريف  "با اشتراد  اك بدعة ترد"وليس العدد شرطًا يي فبو، الخبر   "ولي  في الطبول شرطا  العدد"
اللقة العد، وقن الصحيح ما يرويه قو اإلشارة إلى هذه المسألة   .. الحديث الصحيح وتقسيم الصحيح ذكر

وخبر الواحد مقبو، بإجماع من يعتد بقوله لة القادحة  من الشذوذ والعن ملله مع اتصا، الساد والخلو الضابط ع
الجهمية والمعتزلة  واشتراط العدد يي الرواية فوٌ، مرذو، عاد قهل العلم  بل هو فو، المبتدعة من من قهل العلم  

اه بعضهم  هم الذين ال يقبلون خبر الواحد  وليس شرطًا للصحيح  وليس شرطًا للبخاري يي صحيحه كما ادع
 ذكر الحديث العزيز فا،:ولذا ااظم الاخبة لما 

ـــــــــــاعلم   ـــــــــــيس شـــــــــــرطًا للصـــــــــــحيح ي  ول
 جج

 وفــــــــــــد رمــــــــــــي مــــــــــــن فــــــــــــا، بــــــــــــالتوهم   
 ج

وهي صحيحة شرط  ولذا ااظم الاخبة يي بعض الاسخ  دقاه يومئ كالمه إلى قن العدفد ينهم من كالم الحاكم 
 يقو،:

ـــــــــــاعلم   ـــــــــــيس شـــــــــــرطًا للصـــــــــــحيح ي  ول
 جج

 فــــــــو، الحــــــــاكم  شــــــــرٌط وهــــــــو  :وفيــــــــل 
 ج

ث  وليس بشرٍط للبخاري يي صحيحه  خاليًا لما يزعمه بعضهم  البيهقي لصحيح قصاًل لقبو، الحديليس بشرط ل
عدد اليومئ كالمه يي بعض المواضع قاه ال بد من العدد  الكرمااي شارح البخاري يي مواضع عديدة كرر قن 

ابن العربي يي تحنة األحوذي يي حديث   األحوذي صحيحه  ابن العربي المالكي يي تحنةشرط البخاري يي 
فا،: ولم يخرجه يي صحيحه؛ ألاه من  -لما اقل عن البخاري قاه صحح الحديث-البحر يي قوائل الكتاب فا، 

قاه ال يخرج رواية واحد عن واحد إاما يشترط العدد  يينهم من كالمه قن شرطه يي كتابه رواية واحٍد عن واحد  
ر حديث يي الصحيح يرد هذه وآخ وسبقت اإلشارة إلى قن قو، حديث يي الصحيحس بصحيح  وهذا الكالم لي

ه الدعوى وياقضها  ويقوم دعائمها  حديث عمر لم يروه يرد هذ (األعما، بالايات) :حديثالدعوى  حديث عمر 
ولم يلبت  إال عمر بن الخطاب  وعمر بن الخطاب خطب به على المابر -عليه الصالة والسالم-عن الابي 

وعلقمة لم يلبت عاه إال من طريق محمد بن إبراهيم التيمي  ولم بن وفاص الليلي  عاه إال من طريق علقمة 
حديث يي الصحيح يبطل هذه يى بن سعيد األاصاري وعاه ااتشر  هذا قو، يحيلبت عاه إال من طريق 

حبيبتان   لقيلتان يي الميزان  ى اللسان))كلمتان خنينتان علالدعوى  آخر حديث يي الصحيح حديث قبي هريرة: 
إال عن قبي  -عليه الصالة والسالم-لم يلبت عن الابي  سبحان هللا العظيم((  هللا وبحمدهسبحان   إلى الرحمن

بن جرير البجلي  ولم يلبت عاه إال عن طريق عمارة بن  وهريرة  ولم يلبت عاه إال عن قبي زرعة ابن عمر 
ومن غرائب     يهذان من قيراد الصحيحإال من طريق محمد بن يضيل وعاه ااتشرالقعقاع  ولم يلبت عاه 

 الصحيح  والصحيحان ييهما غرائب هي ترد هذه الدعوى.



ااااُن َحُيااااْ  َاُلَعَمااااُا َ   َوْيُطَسااااْم َاُلَمُطْبااااوْل م 
 َفاااااالْمُحَكْم الااااان ْم ال ااااا    َماااااا َعاَرَضاااااهُ 
يحَ   ةُ َفَمااااااااااااُن َأتُتااااااااااااْه ْساااااااااااان َة َصااااااااااااح 

 َعُنَهاااااااااا ْعاااااااااْدوَل اأَلَبااااااااادُ َفَماااااااااا َلاااااااااْه 
 َوَغُيااااااااااااااااْرْه َمعاااااااااااااااااَرَ   ُن َأُمَكَنااااااااااااااااا
 َكااااااااأَلُمر    ُن ْعاااااااور َ  ب ااااااااُلَجَواا  ف اااااااي
ُ ْلااااااااااااْه الن ُهااااااااااااْي ل ْ ااااااااااااُره  ْصاااااااااااار فا  َوم 
ااااااا َوَرَدا  َواُخْصااااااُم ب َمااااااا َخاااااام  ْعْموم 
 َوَهَكاااااااااااَ ا َفاااااااااااااُجمُ  ب ااااااااااااَل َتَعْسااااااااااااف  
 َواَل َيجاااااااااااااااااااااااوْا َرْدَك اُلْمَعاَرَضاااااااااااااااااااااااا

 

 َعاااااااااااَر   َوْمُحَكاااااااااام  ا ُسااااااااااَتَطاُ   َلااااااااااى مْ  
ُ ل ااااااااااه  ب َحُيااااااااااْ  َناَقضااااااااااهُ   َناااااااااامل َكم   
يَحةُ  اااااااااااان  الن ب ااااااااااااُي َ اب تااااااااااااَة َصاااااااااااار   ع 
ااااااااااُن َأ    َأَحاااااااااادُ   ال     قااااااااااُول  كاااااااااااَن م 
َنااااااااااااا  َبُينْهَمااااااااااااا اُلَجُمااااااااااااْ  َفَطااااااااااااُد َتَعي 
ااااااُدب  اُصاااااار      َتااااااُرك  ل َمااااااُ ْمور   َلااااااى الن 
ااااااااااااا     ُتيااااااااااااان  َوَحُظاااااااااااار  اُنتَفااااااااااااى  ب ح 

اااااااَداواُلمْ  ُلاااااااْه علاااااااى ماااااااا ْقي   َِ اُحم   طَلااااااا
َما فااااااااااااَ ل  ف    َبااااااااااااُا َبااااااااااااُيَن َمااااااااااااُدْلوَلُيه 
 َمااااااا َأُمَكااااااَن الَجُمااااااْ  ب َوُجااااااه  ْيُرَتَضااااااى

 

 يكني يكني بركة.
فسم المقبو، إلى الصحيح والحسن  وعلى  يي تقسيم المقبو، من حيلية قخرى  -تعالى رحمه هللا-يقو، الااظم 

من حيث العمل يقسم إلى محكم ولغيره  والحسن لذاته ولغيره  المقبو، سبيل البسط إلى الصحيح لذاته 
لى مجمل ومبينوهو ما يسمى ومعارض   لى ااسخ وماسوخ  وا  ومطلق   وعام وخاص  بمختلف الحديث  وا 

 م تشترك ييها علوم الكتاب والساة  يهاا:وماطوق ومنهوم  تقاسيم معروية عاد قهل العل  دومقي
  لاااااااى معاااااااار  ومحكااااااام اسااااااااتطا    يااا  العمااااويطسااام المطباااول مااان ح

 جج

ال  يقسم المقبو، من حيث العمل إلى معارض ومحكم  معارض: جاء خبٌر آخر يعارضه من حيث المعاى  وا 
ال يالضعيف ال يعارضالمنترض يي قن كل ماهما مقبو،   المقبو، ال الصحيح وال به  يعاي صحيح قو حسن  وا 

بحيث ال يعارض هذا  يعارضه شيء  يعاي استقل يي حكم المسألة حكم المستقل الذي الالحسن  وماه الم
 هذا هو مختلف الحديث. محكم  إذا جاء يي المسألة حديلان متعارضان متضادان يي الظاهرال

 فاااالمحكم الااانم الااا   ماااا عارضاااه
 جج

 نااااااااام كم لاااااااااه بحيااااااااا  ناقضاااااااااه 
 ج

نَم  ** ما عارضه"ن حيث المعاى    الذي لم يرد يي المسألة ما يعارضه مهيالمحكم الاص الذي ما عارض
كم له بحي  "يعاي يي القبو،  وعلى هذا يالضعيف ال يعارض به المقبو، ال الصحيح وال الحسن   "كم له
ال يمكن قن يوجد يي الحقيقة  التعارض المعاوي بين الاصوص واعلم قن التعارض اافضه يي المعاى   "ناقضه

د يوجد يي الظاهر بحسب يهم قهل العلم  بحسب النهم يوجد حديلان يي الباطن ال يمكن قن يوجد  فالحقيقي 
ال يوجد حديلان صحيحان متعارضان  ولذا يقو، ابن خزيمة إمام األئمة: ال يوجد متعارضان  لكن يي الحقيقة 

ابن خزيمة اشتهر يي هذا الباب  واقل عاه يمن كان عاده يليأتاي ألؤلف بياهما  حديلان صحيحان متعارضان  
جمع بين الروايات المختلنة  وهذه ميزة  وتراجم األبواب يي صحيحه ييها شيء من هذا قمور كليرة بهذا الصدد  

-كتب  وقو، من كتب ييه اإلمام الشايعي الكتابه  واقل عاه يي هذا الباب قشياء  ومختلف الحديث قلنت ييه 
اختال ف الحديث  ماهم من يرى قاه  :سماهجزء  (ماأل( ويي )الرسالة( و)األم: )يي لاايا كتاب -تعالى رحمه هللا

تصايف مستقل لهذا الشأن  وماهم من يراه بابًا من قبواب األم  وعلى كل حا، الكتب يي الباب موجودة  



للطحاوي  ومشكل مشكل الحديث  مشكل اآللار و   لحديث البن فتيبة  اختال ف الحديث قو مختلف..اختال ف ا
قشكل عليك حديث بكتب قهل الساة  يإذا يي هذه المسائل ويي غيرها بغي قن اعاى الحديث البن يورك  لكن يا

يجمع بين معارض لحديٍث آخر ترجع إلى مشكل الحديث البن يورك وهو ال يسلم من شوب البدعة فد 
 هذا  ولتكن عاايتاا باألئمة قهل التحقيق.من الاصوص من وجهة اظره  يلاكن على حذر 

ليس بالمعصوم من الخطأ  إال قاه مع قاه عر ف يي هذا الباب  واقل عاه قشياء  -تعالى رحمه هللا-ابن خزيمة 
هذا حديٌث  ))وال يؤمن رجٌل فومًا ييخص انسه بدعوة دواهم(( :حكم على الحديث  حكم على حديث لوبان

وع  لماذا؟ حديث موضوع  هذا حديث موضفا،: هذا  ))وال يؤمن عبٌد فومًا ييخص انسه بدعوة دواهم(( حسن 
))اللهم باعد بياي وبين : -عليه الصالة والسالم-من فوله  فا،: ألاه معارٌض بما لبت يي الصحيحين

يهذه األحاديث  رب اغنر لي((  ))رب اغنر ليبين السجدتين:  -عليه الصالة والسالم-ويقو،  خطاياي((
 ارضة لهذه الحديث إذًا هو موضوع.الصحيحة مع

بعالم قو بإمام  ومهما بلغت مازلته ورسوخ  ديشا قهملاعلم قاه مجمع بياهما  وعلى هذا يعاي خني عليه وجه ال
 صواب يي مسائل؛ ألاه ليس بمعصوم.فدمه يي العلم إال قاه ال بد قن يقع ماه الهنوة والزلة  وال بد قن يجااب ال

ديث الذي يماع اإلمام من ملل هذا  وشيخ اإلسالم يرى قن الحوهذا ملل ما سمعتم إمام األئمة خني عليه 
يعاي هل  ذي يؤمن عليه كدعاء القاوت ملالً بالدعاء الالذي يؤمن عليه   بالدعاء خاص بالدعاء تخصيص انسه

وياتظر  ؟يطيق المأموم سماع هذا الكالم هل ؟ييمن هديت قهداييتصور قن يقو، اإلمام وخلنه الصنو ف: اللهم 
ال الذي يؤمن عليه له قن يخص انسه بالدعاء  يالدعاء  هذا ال يجوز ال   ال ؟آمين :من المأمومين قن يقولوا

 وعلى هذا يحمل الحديث.  يجوز لإلمام قن يخص انسه بالدعاء ييه
تخصيص اإلمام انسه به الدعاء الذي ال يشترك ييه اإلمام والمأموم  الدعاء وغيره يرى قن الدعاء الذي ال يجوز 

له اإلمام  المأموم    يال داعي قن يدعوبيدعي دعاء االستنتاحمعاى قن المأموم الذي يشترك ييه اإلمام المأموم ب
بالدعاء؛ ألاه بيقو،: رب اغنر لي وارحماي بين السجدتين  لكن يي السجود ال يجوز لإلمام قن يخص انسه 

ذا يرغ من التشهد وتخير من المسألة ما ش احتما، قن ال يدعو ال يجوز له  اءالمأموم لانسه يي هذا الموضع  وا 
 قوضح. -رحمه هللا-لكن كأن كالم شيخ اإلسالم قن يخص انسه بالدعاء  

ال يي الباطن ال يمكن قن يلبت حديلان متعارضان يي  ن متضادين يي الظاهرإذا وجداا حديلين متعارضي وا 
مكن قن يتعارض مع الصريح ال يكما قن العقل الباطن يي الحقيقة  كما قن الساة ال تعارض القرآن وال تاافضه  

قل الصحيح كما فرر ذلك شيخ اإلسالم ابن ا، قن يتعارض العقل الصريح مع الاال يمكن بحالاقل الصحيح  
يإذا فد يوجد ييها شيء من التعارض  لكن النهوم والعقو،  (مع الاقلدرء تعارض العقل : )تيمية يي كتابه العظيم

؛ لريع هذا اهما تعينإن قمكن الجمع بيلجمع بياهما تعين  يإن قمكن ا وجد ملل هذا التعارض وهذا التضاد
فد ال تظهر يي قو، وهلة للطالب  وقحيااًا يستضعنها الطالب قو التعارض  وقهل العلم يسلكون مسالك للجمع 

غيره من قهل العلم ال يلوح له وجه التوييق بين هذين الحديلين  إذا لم يظهر له وجه للجمع هااك مسالك قخرى 
 تباعًا. ترد

 فاااالمحكم الااانم الااا   ماااا عارضاااه
 جج

 ................................... 
 ج



 هذا المحكم.
................................... 

 جج

 لاااااااااه بحيااااااااا  ناقضاااااااااه ناااااااااَم كم 
 ج

 
 ةفماااااااااان أتتااااااااااه ساااااااااانَة صااااااااااحيح
 فماااااااا لاااااااه عنهاااااااا عااااااادول األباااااااد

 جج

 
 ج

 عااااااااان النباااااااااي  ابتاااااااااَة صاااااااااريحة
ــج................................... ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جـ

 ججج

ال يجوز تحت قي تألير   -عليه الصالة والسالم-ال يجوز له قن يعد، عن الساة الصحيحة اللابتة عن الابي 
وال غيره  وال ضغوط  ال إمام معتبرفو، قحٍد كائاًا من كان   -عليه الصالة والسالم-قن اقدم على فوله بحا، 

 .على كل شيء هو الحكم -السالمعليه الصالة و -حياة وال شيء قبدًا  فو، الابي 
بآراء  ويتطاولون على األحاديثالساة  ومقاييس اقد الساة   من ياادي بإعادة الاظر ييومع األسف اسمع 

: جولد بقو، بعضهم ))لن ينلح فوٌم ولوا قمرهم امرقة((الصحيح كملل: كن قن يرد حديث يي يعاي يمملولة  
غاادي حكمت الهاود  وتتشر ؟ قو   ترد السان الصحيحة اللابتة بملل هذارئيسة وزراء اليهودمائير هزمت العرب  

 وهللا المستعان. ؟هل هذا يقوله من رضي باهلل رباً  ؟حكمت اإلاجليز
 َة صااااااااااحيحةفماااااااااان أتتااااااااااه ساااااااااان

 فماااااااا لاااااااه عنهاااااااا عااااااادول األباااااااد
 جج

 
 ج

 عااااااااان النباااااااااي  ابتاااااااااَة صاااااااااريحة
ــج................................... ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جـ

 ججج

لكن له قحاديث لكن ما يستطيع     فد يعجز يكون تضمن قمرفد يعجز عن تطبيق ما ييهامهما كان  اعم 
يرد الحديث ليس معاى هذا قن من لم يستطع العمل بالحديث  ))إذا قمرتكم بأمٍر يأتوا ماه ما استطعتم((قخرى: 

خ يي هذه األمة يي آخر كلرة الخسف والمس -تعالى رحمه هللا-ولذا لما ذكر ابن القيم   قو يؤو، الحديث قو..
الذين يبدلون شرع  علماء السوء :ن المسخ يكون يي طائنتين  لكن يهماا ماها الطائنة األولى وهي،: إ  فاالزمان

ما قعجبه يؤوله  وألتباع المذاهب ممن يتعصب لألئمة عليهم كنٌل من هذا  تجده يرد الساة؛ ألاه ال  هللا بالتأويل 
، فائلهم: وال يجوز العدو، عن المذاهب األربعة ولو خالنت كتابًا قو ساًة قو فو، يوايق قصو، إمامه  حتى فا

صحابي  اعم هذا وجد من بعض من يتسمى بالعلم  لكن هو يي الحقيقة ليس من قهل العلم؛ ألن ابن عبد البر 
ئمة األربعة ولو اقل االتناق على قن المقلد ليس من قهل العلم  وال يجوز العدو، عن قفوا، األ -رحمه هللا-

يزاد األمر سوًء  يقو،: ألن  بعد عاد قراد قن يوضح قو فو، صحابي  لم زاد الطين بلة خالنت كتابًا قو ساةً 
كتبه تدرس   ة والعايية  وهذا عاد بعض الجهاتاألخذ بظواهر الاصوص من قصو، الكنر  اسأ، هللا السالم

 وهللا المستعان.  تدرس يي بعض المذاهب
يي رد بعض السان؛ ألاها تخالف قصو، النرعية لهم موافف  وقسواًء كاات األصلية المذاهب ومتعصبة 

 .عن تحكيم الكتاب والساة لقو، قي كائٍن من كانمن قن يخرج  مذاهبهم  يليكن المسلم على حذر
 :-تعالى رحمه هللا-يقو، ابن القيم 

اهــــــــــــا  وهللا مــــــــــــا خــــــــــــويي الــــــــــــذاوب وا 
 لكامـــــــا قخشـــــــى ااســـــــالخ القلـــــــب مـــــــن
ـــــــــآراء الرجـــــــــا، وخرصـــــــــها  ورضـــــــــًى ب

 لعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل العنـــــــــــــــو الغنـــــــــــــــران   
 تحكــــــــــــــيم هــــــــــــــذا الــــــــــــــوحي والقــــــــــــــرآن  
ـــــــــــــــــــرحمن    ال كـــــــــــــــــــان ذاك بماـــــــــــــــــــة ال



 ج ججج

المضايق هي المعتصم الذي يعتصم به طالب العلم  وهي المالذ الذي ينر إليه عاد فبلها الكتاب و يلتكن الساة 
 واألزمات.

 فماااااااا لاااااااه عنهاااااااا عااااااادوَل األباااااااد
 جج

 ان ماااااااان أ  أحاااااااادأل  قااااااااول  كاااااااا 
 ج

رد السالم يذهب هيبة  يي بعض كتب اآلداب تقو،: إذا كان .. يي بعض كتب اآلداب وفد اقلت عن شخصٍ 
وينعله  يسلم عليه وال يرد   واقل عن شخٍص قاه يقو، بهذاما يرد السالم  قاه  العالم قو هيبة القاضي قو كذا

َوا  َ ا }يقو،:  -جل وعال-لرمياا به عرض الحائط  وهللا ر وهللا لو فاله قبو بك : يا قخيويعتمد ملل هذا  فلت
ُنَها َأُو ْرْدوَها{  ي ة  َفَحْيوُا ب َ ُحَسَن م  حوا، فد يخرج اإلاسان يكلير من األقفل األحوا،   [( سورة الاساء68)]ْحي  ُيْتم ب َتح 

تهياا من المحكم الذي ال يجوز عاه إذا ااييها عن ملل هذا وهو ال يشعر  يعلياا قن اعاى بذلك عااية تامة  
 .يأتياا المعارض العدو، بحا،

 وغياااااااااااااره معاااااااااااااارَ   ن أمكناااااااااااااا
 جج

 بينهمااااااااااا الجماااااااااا  فطااااااااااد تعينااااااااااا 
 ج

ولى الجمع والتوييق بين الاصوص؛ ألااا يعاي الخطوة األه  إذا قمكن الجمع بين الاصوص المتعارضة يال بد ما
قو ترجيح يإااا اعمل ببعض  لها  قما إذا حكماا باسخ ملالً إذا جمعاا وويقاا بين الاصوص عملاا بالاصوص ك

بالراجح واترك الماسوخ واترك المرجوح  يإذا قمكن الجمع تعين  واعمل الاصوص دون بعض  اعمل بالااسخ 
 يقو،:

 وغياااااااااااااره معاااااااااااااارَ   ن أمكناااااااااااااا
 جج

 بينهمااااااااااا الجماااااااااا  فطااااااااااد تعينااااااااااا 
 ج

ويي  ))ال عدوى وال طيرة((: هذا للاسخ  يي حديثيعاي من قوضح األمللة يي حديث شداد بن قوس  ودعواا 
 ))ال عدوى وال طيرة((مع فوله:  ))ال يورد ممرٌض على مصح(( ))يرَّ من المجذوم يرارك من األسد(( حديث: 

 ال عدوى بمعاى قن المرض ال يتعدى وال يسري بانسه : إاهقهل العلم جمعوا بين هذه الاصوص  يمن فائٍل يقو،
ال  -جل وعال-السليم  ولكن هللا من المريض إلى  جعل مخالطة الصحيح للمرض سبب الاتقا، المرض  وا 

 مرض بانسه من المريض إلى السليم.ال عدوى الماني قن يتعدى ويسري الياألصل قاه ال عدوى  
يش؟ قن المخالطة سبب  هذا من قجل إ رد ممرٌض على مصح((يو ))ير من المجذوم يرارك من األسد(( ))ال 

  والذي اقل -جل وعال-ياتقل لكن المخالطة سبب  والمسبب هو هللا  اتقا،  ال يعاي قن المرض بانسهلالسبب 
 الذي هو المسبب. -جل وعال-المرض من المريض إلى السليم هو هللا 

ض ملل مخالطة سليم يى هذا القو،؟ يعاي هل مخالطة سليم لمر هل تصلح مخالطة المرضى علوعلى هذا 
للمريض كمخالطة  ماهم من يقو،: قبدًا مخالطة الصحيح  ولذا جاء األمر بالنرار من المجذوم  لسليم؟ هي سبب
ييباشر المريض  لنالن الصحيح  وال قلر للمخالطة  يكواك تخالط يالاًا مريض كمخالطتك  الصحيح للصحيح

عادك الحديث: لذريعة  من باب سد ا يقو،: إيه ؟))ير من المجذوم(( ))ال يورد ممرض على مصح((إذًا الاهي 
جل -وفد فدر هللا ومخالطته ال قلر لها البتة يإذا خالطه  يإذا خالط الصحيح المريضصحيح  ))ال عدوى((

حديث: فد يقع يي فلبه تكذيب لبغض الاظر عن المريض اللااي  قن يمرض هذا الصحيح بانس المرض -وعال
ال ما ياتقليلهذا قمر بالنرا ))ال عدوى((  ما يي يرق.  ر ماها وا 



ال   ))ير من المجذوم(( ))ال يورد ممرٌض على مصح((مماوعة يي الشرع؟ المقصود قن المخالطة مطلوبة وا 
جل -  والمسبب هو هللا يأات تتقي  إما قن تتقي السبب الذي جعله هللا تعالى يي مخالطة المريضصحيح هذا 

تكذيب الخبر الصحيح  وكالهما يتضطر إلى  بعد اإلصابة بالمرض  قو تتقي لئال يقع يي انسك شيء -وعال
 مماوع.

قهل العلم وهي  تألير المخالطة موجود  وهو ماٍش على القو، األو، عادالتألير موجود  كأن األطباء يقررون قن 
وليست بسبٍب محقق كغيرها من األسباب  فد يوجد المسبب عاد حصو، السبب  وفد  لمخالطة سبب قن ا

وجود السبب لوجود مااع ملاًل  على كل حا، من جزم بأن المرض ال يتعدى بانسه  يتخلف حصو، المسبب مع
اما الذي ياقل المرض من المريض إلى السليم هو هللا  له قن يختار هذا القو،  بس إياه  -جل وعال-وال يسري وا 

   كقو، المعتزلة.إياه قن يرى تألير السبب استقالالً 
 يقو،: "كاألمر.."

 أمكناااااااااااااا وغياااااااااااااره معاااااااااااااارَ   ن
 كااااااألمر  ن عاااااور  باااااالجواا فاااااي

 

 بينهمااااااااااا الجماااااااااا  فطااااااااااد تعينااااااااااا 
 تاااارك  لماااا مور   لااااى الناااادب اصاااار   

 

يَن ْيَخال ْفوَن َعُن َأُمر ه  َأن }الوجوب  ومن قوضح األدلة على هذا فوله تعالى:  األمر األصل ييه َفُلَيُحَ ر  ال   
يَبْهُم َعَ اَب َأل يمَ  يَبْهُم ف ُتَنَة َأُو ْيص   تعريض للعقوبة  وال عقوبة إالخالنة األمر مد، على قن  [( سورة الاــور86)] {ْتص 

ويي  ))لوال قن قشق على قمتي ألمرتهم بالسواك عاد كل صالة((على ترك واجب  ومن األدلة على ذلك حديث: 
قن األمر يأمر االستحباب لابت  إذًا الماني قمر الوجوب  إذا تقرر هذا و  ))عاد كل وضوء((حديث آخر: 

 .التركمما يد، على جواز   لم يرد مخالنة لهذا األمرللوجوب يقد يرد األمر 
 كااااااألمر  ن عاااااور  باااااالجواا فاااااي

 جج

 تاااارك  لماااا مور   لااااى الناااادب اصاااار    
 ج

  لم ترون فو، الجمهور قن هذا -عليه الصالة والسالم-تقرؤون يي الكتب األوامر الصريحة من الابي وكليرًا ما 
ال ياألصل األمر ل هذا قمر استحباب ال بد منباب  األمر لالستح لوجوب  فد يبحث طالب علم وجود صار ف  وا 

ذا باألئمة يقولون باالستحباب  األربعة وقتباعهم  ليجد صار ف ييعجز عن وجود صار ف  لم ياظر يي المسألة وا 
دوا صار ف واتهم قانساا ن األئمة وجإ :، بالوجوب ملاًل إال قهل الظاهر  يعاي هل اقو،لم ال تجد من يقو 

اعم لو  ؟بالتقصير يي البحث عاه  قو اقو،: األصل يي األمور الوجوب وال علياا من األئمة إال قن اجد صار ف
يوجد صار ف ولو لم اقف عليه  كما قاهم إذا قجمعوا على اسخ حكم  :وجد إجماع على قن األمر لالستحباب فلاا

ن األمر لالستحباب  وفطعًا يوجد صار ف إ :يأتي  لو حصل إجماع فلاايوجد ااسخ ولو لم اقف عليه كما س :فلاا
 ولو لم اقف عليه.

قو من العلماء المتأخرين ملاًل  الصاعااي الشوكااي الذين لهم عااية اعم  وجداا الظاهرية يقولون بالوجوب  
امة  لكن إذا جاءت فواعد خاصة بالساة مع تركهم لقواعد قهل العلم قحيااًا  يعاي هم يعملون بالقواعد العبالعمل 

ظاهرية قو الشوكااي قو  يتنقون على قن األمر للوجوب لم ما تجد فائٍل للوجوب إالتجدهم يتمسكون باألصل  
  فد تجد له فو، بالوجوب؛ ألن الاص د، على -تعالى رحمه هللا-قحيااًا الشيخ محمد ابن عليمين و الصاعااي  

األصل يي  :قو اقو، ؟يهل اعتمد فو، األئمة وقتباعهم واتهم قانسااستحباب  الوجوب  واألئمة كلهم فالوا باال



واعمل به حتى اجد صار ف؟ قما من لم يعتد بقو، الظاهرية هذا ما عاده مشكلة  يعاي وجود  ر الوجوباألم
جتهاد  لكن وال يعتد بقو، داود؛ ألاه ال يرى القياس الذي هو قحد قركان اال :فولهم ملل عدمه كما فا، الاووي 

 :إذا خالف  يهل اقو،وقاهم يخدشون يي اإلجماع إذا خالف  يخدشون اإلجماع ييمن يعتد بقو، الظاهرية 
وهذا ؟ ما لم اطلع على الصار فيمهما كلر القائلون بصريه عن الوجوب  ؟بمقتضى األصل وقن األمر للوجوب

 يماذا اقو،؟ اعم؟ اجهكم يي كتب الشروح كلير هذا يواجهكم كليرًا يي المسائل  يواجهكم كليرًا يي كتب النقه  يو 
 طالب:......

الوجوب يعاي على األصل  ولو فا، األئمة األربعة كلهم بأتباعهم إلى يوماا هذا خال، اإللاى عشر فرن قو 
 قكلر كلهم فالوا باالستحباب  يي كتبهم كلها التي تداولها الااس ماليين آال ف الماليين تداولها  وفالوا

 ستحباب وال واحد ماهم خالف  اعم؟البا
 طالب:......

 ما وجداا صار ف  بحلاا يي كل الكتب التي بين قيدياا ما وجداا.
 طالب:......

يعاي اقو، بقو، الظاهرية  وال اتهم قانساا يمكن الصار ف يي كتب ما وصلت إلياا  يمكن احن فصراا يي 
ال..  البحث وا 
 طالب:......

عهم ويي قتباعهم األئمة المحققون  ال شك اجد من يخالف وقتبان اتناق هؤالء األئمة : إهو فرياة  لكن هل اقو،
الشايعي من الشايعية  البيهقي والاووي وغيرهم يخالنون الشايعي  اجد من يخالف قحمد من الحاابلة  اجد من 

لكن يي هذه المسألة اتنقوا مالك من قتباعه  اجد ملاًل قبو حاينة يخالنه صاحباه يي كلير من المسائل  يخالف 
 اعم؟   وما عاداا إال الظاهرية؟كلهم

 طالب:......
 يي شك قن الجبن قحيااًا ييه خير  اعم؟ ماوهللا اعمل بقو، األئمة  

 طالب:......
إجماع  وياقل الاووي اإلجماع كليرًا والظاهرية فولهم  : يعتد بقو، الظاهرية يقو،ال ما هو بإجماع  الذي ال

 .معرو ف
 طالب:......

ل العلم يي كليٍر من هذه المضايق تجد من قه األصل الدليل  واتهام الانس قيضًا له اصيب  ولذا تجدون 
لذا   ييهم الجريء  مكالألحد عادك اص خالص ما و   وطالب العلم ييهم الجريء  وال عليهم من األئمة واألتباع
وشيخ  ((؟))قحابستاا هييقو،:  -عليه الصالة والسالم- تجد شيخ اإلسالم ملاًل ومن ملل شيخ اإلسالم  الرسو،

هااك قهل العلم واإلمامة يي الغالب ال تكون إال بهذا  يعاي إذا وضع الدليل اإلسالم يقو،: ال تحبس الريقة  
نظ  ما هي جرقة يارغة من ال اصب عيايه ولم يلتنت إلى قحد  لكن ال بد من اإلحاطة واالطالع والنهم والح

 شيء.



من القو، على هللا بغير علم  ما  -تعالى رحمه هللا-ي ينتح الباب للطالب على ما سيأتي يي تحذير الشيخ ك
ايا تجدهم قهل الجرقة  وهم الذين يابغون ينتح المجا، لملل هذا  ولذلك تجدون المخالنين يي كليٍر من القض

 وتحنظ قفوالهم  وياالون اإلمامة يي الغالب.
حز بالانس قااا كم يعن هذه المسألة؛ ألاها تواجه بكلرة  يعاي  -تعالى رحمه هللا-العزيز  قاا سألت الشيخ عبد

ق يي فا،: الحما وفناا إال على فو، الظاهرية  الاا عشر فرن بعد األئمة  وما خالنوا يي هذه المسألة ؟عشاا
ييها األئمة إال القليل  يخالف له قفوا، -رحمه هللا-الدليل ولو خالنه من خالنه  ومع ذلكم ال تجدون الشيخ 

 الاادر.
 كااااااألمر  ن عاااااور  باااااالجواا فاااااي

 ج

 تاااارك  لماااا مور   لااااى الناااادب اصاااار    
 ج
 ج

ه بعض األصوليين نقه مملوءة  لكن يلنت الاظر ملا، يملل باألمللة على هذا كليرة جدًا  يعاي كتب ال طيب
جاء هذا يد، على وجوب الغسل   حتلم(())غسل الجمعة واجب على كل ململل هذه المسألة  يمللون بحديث: 

على قن الوضوء  .. يد، على جواز ))من توضأ يوم الجمعة يبها واعمت  ومن اغتسل يالغسل قيضل((حديث: 
كر قاه لم يغتسل إاما توضأ  فا،: يخطب ذ -رضي هللا عاه-لما دخل وعمر  -رضي هللا عاه-يكني  علمان 

ال ما يصلح :قفو،الصوار ف كليرة  لكن  "والوضوء قيضاً " ال ما يصلح؟ ؟هل ملل هذا يصلح ملا، وا   يصلح وا 
 طالب:......

 لماذا؟
 طالب:......
 كيف يصلح؟
 طالب:......

قات ما يهمت كالمي  قاا قفو،: قمر للوجوب  األصل ييه الوجوب  لم جاءاا صار ف اصر ف هذا األمر ال ال  
واجب هل يمكن صر ف هذه  :على سبيل اإللزام  لكن فوله وليس  التوجيه واإلرشاد إلى قاه على سبيل (ايعلوا)

إذا فا،: ايعلوا هذا  ؟يمكن صريها وهي كلمة واحدة ليست قمر تحتمل الوجوب وغير الوجوب ؟واجب الكلمة
ال كذا  ما  ما تحتمل بحيث اصريها من كذا إلى األمر يحتمل الوجوب واالستحباب  لكن كلمة واجب تحتمل وا 

اللنظ المحتمل لألمرين الوجوب واالستحباب  قما جوب  الذي يمكن صريه اللنظ المحتمل  تحتمل  اص يي الو 
ال يحتمل قمر آخر ما يمكن صريه إال إذا بحلاا يي معاى الكلمة وهو معاى  اللنظ المعين الحتماٍ، واحد بحيث

ذا فلااالوجوب   ن الحديث من األصل ن معاى الوجوب يي الحديث ليس معااه الوجوب االصطالحي  ييكو : إوا 
 ما يد، على الوجوب يليس بحاجة إلى صار ف.

بدي اإلخوان ياتبهون لملل هذا؛ ألن هذا من دفائق العلم  يمللون يتواطئون على التمليل بهذا بكتب األصو، 
لكن الكالم ييما إذا ورد صار ف لاص يحتمل قمرين  يحتمل الوجوب كلير حتى يي كتب علوم الحديث وغيرها  

األمر األصل ييه الوجوب ايعل  األمر األصل ييه الوجوب  ويحتمل قن يكون لالستحباب   :إذا فا،  وعدمه
ستحباب  لكن ال بد لمخالنة األصل من صار ف يصر ف من الوجوب إلى واالحتما، اللااي قن يكون لال



ما يي صار ف اص يي األصل هاا اللنظ الواحد الذي ال يحتمل  يعاي إذا حملااه على الوجوب من  االستحباب 
 الموضوع  اص يي الموضوع.

ت عاه قاه شرب فائمًا  لب -عليه الصالة والسالم-الشرب فائمًا حرام  لم اقو،: الابي  :يعاي إذا فيل لك ملالً 
ما تحتمل  ؟وهي كلمة ال تحتمل يمكن صريها ؟ن كلمة حرام هذه ااصريت من التحريم إلى الكراهةهل اقو،: إ

وقن يكون للكراهة  يجاء ما يصريها    الاهي عن الشرب فائمًا يحتمل الاهي قن يكون للتحريم إال التحريم  لكن
ال ما هو بظاهر؟  ظاهر وا 

تعايها يي قصل الشرع يي الاصوص هي التي  (واجبكلمة ) إذا بحلاا يي داللة الكلمة التي هي الواجب  هل
فيل: حقك واجب علي  لو قات من قبعد الااس تقو، يعاي يي لغة العرب إذا هذه الكلمة يي اصطالح العلماء  

يعاي إذا اظراا إلى  ؟لشخص كبير: وهللا حقك واجب علي  هل معاى هذا قاك تألم إذا ما قديت شيء من حقوفه
اجد ييها شيء من التباين  وبهذا تانك الجهة  إذا قفسم لك الحقائق الشرعية مع الحقائق العريية االصطالحية 

َماَلَت ْصُفَر{القرآن كذب قات تكله ما شا ف جمل قصنر  تقو،: يا قخي  واحد قاه عمره ( سورة 66)] }َكَ ن ْه ج 
تعار ف يقسم باهلل العظيم قاه ما رقى جمل قصنر  ومراده باألصنر األصنر الم ؟تقو، له هذا الكالم [المرسالت

اإلعالن هذا األصنر هذا  خلفشو ف الكتاب هذا الذي ييه شو ف خلف الكتاب قو  عليه اآلن  وين األصنر؟
؟ ما هذا الواضح إيه هذا  يي جمل بهذا اللون  ال ال خلنه ؟اا خلنه قصنر  يي جمل بهذا اللون الكتاب اللي مع

لكن لو فا، ملاًل: قاا عمري كله ما رقيت جمل قصنر  اقو،: يا قخي قات  ؟  وين الجما،...جراديي إال كال
َماَلَت ْصُفَر{ :كوفعت يي قمٍر عظيم  القرآن يقو، ل اختال ف الحقائق العريية مع  [( سورة المرسالت66)] }َكَ ن ْه ج 

 الحقائق الشرعية يي مادوحة لملل هذا  يلياتبه له.
 

 الاهي األصل ييه التحريم. ))إذا اهيتكم عن شيء ياجتابوه(( هي األصل ييه التحريميعاي الا
 وم لااااااااااه النهااااااااااي ل ااااااااااره  صاااااااااارفا

 جج

 بحااااااااااا   تيااااااااااان وحظاااااااااار  انتفااااااااااى 
 ج

د،  -عليه الصالة والسالم-األصل يي الاهي التحريم  فد يأتي ما يد، على جواز النعل  يإذا يعله الابي اعم 
 :  وجاء التشديد ييهوملل هذا الاهي عن الشرب فائمًا  جاء الاهي عن الشرب فائماً   قاه للكراهة ال للتحريمعلى 

 ((.ستقيءيلي))من شرب فائمًا 
  يهذا صار ف على قن الاهي للكراهة ال للتحريمقاه شرب فائمًا  يد،  -عليه الصالة والسالم-لم لبت عاه 

ال ما ييييه تعارض  األصل قن اهيه مع شربه  ييه تعارض يي الظاهر  لكن وجه  ؟ه تعارضييه تعارض وا 
 .الجمع بياهما قن الاهي يحمل على التازيه ال التحريم  والنعل يد، على الجواز  وفل ملل هذا يي األمر

 "..واخصم"
 ؟فرقت البيتين

 طالب:  يه قريته قريته.
 واخصاااام بمااااا خاااام عمومااااا  وردا

 جج

 والمطلاااااِ احملاااااه علاااااى ماااااا قيااااادا 
 ج

 كااااااألمر  ن عاااااور  باااااالجواا فاااااي
 وم لااااااااااه النهااااااااااي ل ااااااااااره  صاااااااااارفا

 جج

 تاااارك  لماااا مور  لااااى الناااادب اصاااار   ج 
................................... 

 



يرد ما يخصصه   لم يرد ما يخصصهيأتيك اٌص عام  "واخصم بما خم"مطلق ومقيد  اص  و وخعاداا عام 
ما يشمل قوصا ف والتقييد تقليل لهذه والتخصيص إخراج بعض األيراد بدليل  والمطلق والعام ما يشمل قيراد  

ء اٌص خاص ذا جام لنٌظ شائع يشمل قيراد متعددة  لم إياللنظ العاالعام والخاص  يعاداا األمر األوصا ف  
يخصص به قو ال قعاي حكم الخاص موايق لحكم العام  يملل هذا يال يخلو إما قن يكون الحكم ببعض األيراد 

 معاى هذا قااا ال اعطي إال زيد؟باي تميم  لم فا،: قعط  زيدًا  هل  إذا فا،: قعط  يخصص إذا كان الحكم موايق؟ 
اوح خاص والابيين عام  يالحكم واحد  [( سورة الاساء386)] ُيَنا   َلى ْنوح  َوالن ب ي  يَن{  ن ا َأُوَحُيَنا   َلُيَك َكَما َأُوحَ }اعم؟ 

اما يذكر الخاص لالهتمام بشأاه  موايق لحكم العام وهو يي ملل هذه الصورة ال يخص به وال يقصر عليه  وا 
 ي التخصيص.قعط  زيدًا ال يقتض :قعط  باي تميم لم فيل بعد ذلك :  يإذا فيلبه والعااية

يعطى طالب العلم  :هذا العقار ريعه على باي تميم ملاًل  لم بعد ذلك :يعاي لو وجداا يي وصية وصية ملالً 
إال يعطون  لكن التاصيص على طالب العلم  ؟ما يعطون ماهم كذا  هل غير طالب العلم من باي تميم 

  يلو فيل بحمل العام على الخاص :لعام فلاالالهتمام بشأاهم والعااية بهم  لكن لو كان الحكم مخالف لحكم ا
ن هذا الموصي يشجع على الزواج  وحيائٍذ ال إ :ملاًل: قعط  باي تميم  لم فيل: ال تعط  العزاب من باي تميم  فلاا

يأتيك   وفل ملل هذا يي المطلق والمقيد  يعطى العزاب؛ ألن الحكم يختلف  حكم الخاص يختلف عن حكم العام
 .لبعض األوصا ف ببعض األوصا ف يقيدلنظ مطلق لم 

ن كان ريع لبعض قيرادالاص وهذا من قوجه الجمع  يال يبطل  "االمطلِ احمله على ما قيد" ه بهذه بالكلية وا 
 .قوصا ف المطلق تريع بالقيد الذي يذكر يي الاص المقيدبعض قيراد العام يريع بالمخصص  وبعض   الطريقة

إما قن يكون التعارض وجهي بين يكون التعارض من قكلر من وجه  مع هذا  كن فد يعترياا قمور تشكل علياا ل
يكون التعارض وجهي  بمعاى قن هذا يكون قعم من وجه وقخص من وجه  واللااي قعم من وجه وقخص اصين  

من وجه كما يي مسألة يعل ذوات األسباب يي قوفات الاهي  وهذه مسألة بسطت كليرًا يي مااسبات كليرة  لكن 
هذا له وجه فوة وله لكن العام ماطوق والخاص منهوم  د يكون التعارض من وجٍه آخر  عادك عام وخاص  ف

 .وجه ضعف  وهذا له وجه فوة ووجه ضعف
وهو ماطوق يي قن  ))إن الماء طهور ال ياجسه شيء((هذا عام  هذا عام  ))إن الماء طهور ال ياجسه شيء((

ع ييه من الاجاسات إال باالستلااء الذي د، عليه اإلجماع: إذا تغير لواه مهما وف جميع الماء ال يؤلر ييه شيء
 .قو طعمه قو ريحه  قما االستلااء يي الاص يهو ضعيف باتناق الحناظ

))إذا بلغ الماء  :هو عام  هذا الماطوق بعمومه معارٌض بمنهوٍم خاص  حديث القلتينالماطوق بعمومه هذا 
قاه إذا بلغ الماء القلتين يأكلر قاه ال يتألر  يماطوفه موايق  :ماطوفه  يصححه عاد منفلتين لم يحمل الخبث(( 

يحمل   منهومه قاه إذا لم يبلغ القلتين قاه لكن منهومه ((الماء طهور ال ياجسه شيء))ن ققبي سعيد لحديث 
ن كان المنهوم خ الخبث ولو لم يتغير  وهذا المنهوم اصًا والماطوق مخالف لماطوق حديث قبي سعيد  وهو وا 

ابن عمر يي القلتين؟ قو يقدم يهل يقدم ماطوق حديث قبي سعيد على منهوم حديث عامًا إال قاه ييه معارضة  
ن كان خصوصه بالمنهوم ن كاات داللته بالعموم الخاص وا   ؟يما الذي يقدم ؟على عموم حديث قبي سعيد وا 



  ب  العموم والخصوص الوجهي ضرباا له قمللةآحاد الطال يعاي مسألة عام وخاص قمرها سهل ما بتشكل على
 .يي مااسبات كليرة  لكن يبقى ملل هذا وقظن اإلخوان ملوا الكالم ييه

 طالب:......
لكن عاداا ماطوق ة  الحاابلة والشايعية يحتجون  ومالك....... منهوم المخالنة  اعم  هو يحتج بمنهوم المخالن

حديث  المنهوم  وعاداا عام وخاص قيهما قفوى؟ الخاص قفوى  يمن رجحومنهوم قيهما قفوى؟ الماطوق قفوى من 
ألاه خاص  ييخصص به عموم حديث قبي سعيد  ومن رجح عموم حديث قبي  :المنهوم حديث القلتين فا،

 نهوم.والماطوق قفوى من المحديث القلتين منهوم  و هو ماطوق  :سعيد فا،
وعملوا به    كم الشايعية والحاابلة رجحوا منهوم حديث القلتينعاد .. -تعالى رحمه هللا-يعاي شيخ اإلسالم 

؛ ألاه معارض ولم يعمل بمنهومه شيخ اإلسالم عمل بماطوق حديث القلتينوخصصوا به حديث قبي سعيد  
لما رآه وهو فو، المالكية  لكن هل استطيع قن اوجد مرجحات   وهو فو، المالكية  بماطوق حديث قبي سعيد

   اعم؟إذا عورض بماطوق ولو كان عاماً م و إلغاء المنهمن إلغاء المنهوم؟ شيخ اإلسالم 
 طالب:......

   اعم؟كلهم قئمة مجتهدون  قئمة مجتهدون  عادك مالك والشايعي وقحمد وقبو حاينة قئمة كبار
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

-جل وعال-يلغى  ملاًل يي فوله ى ماه   المنهوم معتبر  لكن إذا عورض بماطوق قفو األصل قن المنهوم معتبر
منهومه قاك  [( سورة التوبة68)] اُسَتُغف ُر َلْهُم َأُو اَل َتُسَتُغف ُر َلْهُم   ن َتُسَتُغف ُر َلْهُم َسُبع يَن َمر ة  َفَلن َيُغف َر ّللا ْ َلْهُم{}: 

   ن  ّللا َ اَل َيُغف ْر َأن ْيُشَرَك{}لماطوق قاه يغنر لهم  لكاه معارض با  ميغنر لهلو استغنرت واحد وسبعين مرة قاه 
 .لو استغنرت قلف مرة الباب مقنل  محسومة المسألة  يألغياا المنهوم لمعارضته بالماطوق  [( سورة الاساء86)]

ال مضاعمنهومه إذا لم يكن قضعايًا  [( سورة آ، عمران368)] اَل َتُ ْ ْلوُا الر  َبا َأُضَعاف ا ْمَضاَعَفة {}طيب  نة ضعف وا 
منهوم اآلية قاه يجوز  لكاه معارض بماطوفات يعاي األلف بألف وخمسمائة ما ييها ضعف   اعم؟ضعنين 

يإذا عورض المنهوم بماطوق يإاه حيائٍذ يلغى المنهوم  وحيائٍذ كليرة تد، على قن الربا حرام مهما فلت اسبته  
 ال منهوم له.  هيكون الكالم ال منهوم ل

اا  مع قن الليل يي الصيف فصير  وكلير من اإلخوان يصير ذو خاال تؤ متأخرين يا اإلخوان ا إال ترون ما بدقا
 ا  يعاي اقف على الاسخ؟ اعم؟إن رقيتم قن استمر استمرياعاده ارتباطات يي اإلجازة  لكن 

 يقو،:
 وهكااااااااا ا فااااااااااجم  باااااااااال تعساااااااااف

 جج

 ................................... 
 ج

للتوييق بين الاصوص من قجل اتباع يالن قو عالن   وجوه الجمع المقاعة الواضحةحث عن بال تعسف يعاي اب
ولذا تجدون يي قوجه الجمع بين الاصوص عاد قهل العلم ييها قهل العلم  بين اجمع بوجوٍه معتبرة ال تتعسف 

ن لم يكن وجهًا وجيهًا  و   لذا فا،:قشياء ضعينة  تجد بعض األتباع ال بد قن يوجد وجه للجمع وا 



 وهكااااااااا ا فااااااااااجم  باااااااااال تعساااااااااف  
 جج

 بااااااااااا بااااااااااين ماااااااااادلوليهما فاااااااااا لف   
 ج

يجمعون كتعاملهم مع اصوص الكتاب والساة   قتباع المذاهب يتعاملون مع اصوص قئمتهم عتبااألبالمااسبة 
بين قفوالهم إذا كان لإلمام قكلر من فو، يي المسألة  ال بد قن يوجدوا جمع مخرج  ولو بحمل عام على خاص 

 كالمهم بالاص ما هو بايتئات. مقيد  هذا مطلق على قو
ال يأفربهم من قصوله  يقولون ملل هذا الكالم.  وفواعده يإن لم يوجد وجه للجمع اظراا المتقدم والمتأخر  وا 

 وهكااااااااا ا فااااااااااجم  باااااااااال تعساااااااااف  
 جج

 بااااااااااا بااااااااااين ماااااااااادلوليهما فاااااااااا لف   
 ج

وهو يريد بذلك قن يوجد ال يد، عليه الخبر   ملحظييكون له ملحظ ال يوايق عليه  بعض الااس يريد قن يجمع 
 ما كل من قراد الحق وفصده يصيبه.فد يكون فصده الحق لكن يخطئ  ياد النهم   اللتزامه بمذهبه  وفدمبرر 

 وال يجاااااااااااااااااااوا ردك المعارضاااااااااااااااااااا
 جج

 ماااااا أمكااااان الجمااااا  بوجاااااه  يرتضاااااى 
 ج

يعاي إذا قمكن الجمع وجب  "الجم ما أمكن "الاص المعارض ال يجوز قن ترده  "وال يجوا ردك المعارضا"
  يإذا قمكن الجمع بوجٍه -رحمه هللا-بغير تعسف كما قشار الشيخ  "ما أمكن الجم  بوجه  يرتضى"المصير إليه  

ألن يي الجمع عماًل  ليه؛ ألن يي الجمع عماًل بالاصين؛ويجب المصير إ  ظاهر يد، عليه الخبر ييتعين حيائذٍ 
على الخاص ييه إخراج لبعض األيراد  حمل المطلق على المقيد ييه إخراج لبعض بالاصين  وقما حمل العام 
اسخ جزئي  والاسخ ريع كلي للحكم  يعلى كل حا، الجمع التخصيص والتقييد   ..ترك  األوصا ف  القو، بالاسخ

 من غير تعسف وجب المصير إليه.إذا قمكن 
 قات وفنت على هذا؟

 .طالب:  يه نعم
 ه.لعلاا اقف علي

واقف والليل ملل ما ذكراا فصير  والمسايات بعيدة    لدرس المقرر ساعة واصف  بحيث ال امل اإلخوان وال..ا
 .-إن شاء هللا-على هذا 

 طالب:......
ال شك قن الخاص والماطوق قفوى ماه بال شك  يبقى قن عاداا مسألة العام والخاص   المنهوم ضعيفإيه  

ل التي يتنق قهل العلم  على عدم التخصيص بالمنهوم قوردااها من المسائ قفوى من العام  لكن الاصوص التي
 [( سورة آ، عمران038)] }الر  َبا َأُضَعاف ا ْمَضاَعَفة {ملل:  [( سورة التوبة08)] }اُسَتُغف ُر َلْهُم َأُو اَل َتُسَتُغف ُر َلْهُم{ملل 

 يد، على قن التخصيص بالمنهوم ييه ضعف.
 طالب:......

 ى  ما يعمل بمنهوم حديث القلتين.عم  يقو،: المنهوم ملغإيه ا
 طالب:......

ويكون الكالم   لهذا األمر؛ ألن المنهوم ضعيف ومعارٌض بماطوق  يإذا عورض المنهوم بماطوق يلغى المنهوم
 ال منهوم له.

 ل   وسلم وبارك على عبدك ورسولك.اللهم ص


